Grande Barreira de Coral
19 dias de viagem. Noites em hoteis de quatro estrelas.

DESTINO
Austrália.

Descrição

TIPO
Há países no mundo que valem uma longa travessia aérea. A Austrália é um deles.
Nesta viagem propomos uma descoberta apaixonante e confortável da extraordinária costa Este da
Austrália. Partiremos da icónica Sydney rumo a este, visitando locais icónicos como a baía de Byron, a
Ilha de Fraser ou a Grande Barreira de Coral.
Esta aventura confortável terá um pouco de tudo. Não vai deixar escapar os deliciosos aromas e
sabores dos vinhos e queijos do Vale de Hunter; vai, seguramente, ficar enternecido quando visitar o
hospital veterinário de coalas e, temos a certeza absoluta, que vai querer mergulhar em muitas das
piscinas naturais de água cristalina que vão surgindo pelo caminho.
Em suma, conheça uma das mais belas regiões da Austrália e viva toda a aventura sem abdicar do
conforto.

Natureza, Descoberta,
Confort, .

DURAÇÃO
19 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Sydney

Alojamento
-

Refeições
-

-

-

2

Em voo com escalas intermédias

3

Chegada a Sydney

Hotel 4*

-

4

City tour a pé em Sydney e Watson`s Bay

Hotel 4*

P-A-J

5

Vale Hunter e Newcastle

Hotel 4*

P-A

6

Port Macquarie

Hotel 4*

P

7

Parque nacional Dorrigo

Hotel 4*

P

8

Baia Bryon

Hotel 4*

P

9

Baia Bryon - dia livre

Hotel 4*

A

10

Noosa

Hotel 4*

P

11

Ilha Fraser e Noosa

Hotel 4*

A

12

Voo para Whitsundays - Praia Airlie

Hotel 4*

P

13

Cruzeiro pelas ilhas Whitsundays

Hotel 4*

P-A

14

Comboio para Tully

Hotel 4*

J

15

Ida para Cairns, via Atherton Tablehands

Hotel 4*

P

16

Cairns e a grande barreira de coral

Hotel 4*

P-A-J

17

Voo Cairns - cidade de origem

-

-

18

Em voo com escalas intermédias

-

-

19

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Sydney
Voo com destino a Sydney.
Escalas intermédias. Noite em voo.
2: Em voo com escalas intermédias
Dia e noite passado em voo.
3: Chegada a Sydney
Chegada a Sydney, a cidade portuária da Costa Este da Austrália. Ida para o hotel (o transfere não está incluído). Check in no hotel
e tempo livre.
4: City tour a pé em Sydney e Watson`s Bay
Encontro com o guia pelas 7am na recepção do hotel. Briefing acerca do city tour e ida para um café local para tomarmos o
pequeno-almoço, incluído no programa.
Início da exploração a pé na companhia do guia de alguns dos locais mais emblemáticos da cidade, como por exemplo, a «Harbour
Bridge» ou ponte portuária ou o famoso edifício da ópera. Continuação da visita com a ida de ferry até Watson`s Bay. Almoço
incluído durante a jornada.
Chegada a Watson`s Bay e caminhada ao longo das falésias litorais com a possibilidade de avistarmos golfinhos.
Regresso a Sidney para jantar e apreciar a exuberante vida noturna da cidade.
Regresso ao hotel.
5: Vale Hunter e Newcastle
Hoje deixaremos a movimentada e inesquecível cidade de Sidney para entrarmos num mundo completamente novo: o calmo e
silencioso Vale de Hunter.
O nosso guia e ranger (em Inglês, wildlife ranger) guiar-nos-á no avistamento de cangurus e koalas, enquanto seguimos caminho
até ao nosso almoço - gourmet, pois claro - do dia de hoje.
Sim, haverá queijo, vinho e chocolate este vale de Hunter é famoso pelo vinho e chocolate. Visita a Newcastle e serão com
música ao vivo.
6: Port Macquarie
Após o pequeno-almoço iremos para Lakes Way onde faremos uma caminhada costeira, onde subiremos a um miradouro para
magnificas vistas da zona costeira.
Tempo livre onde poderá esticar-se na praia (não esquecer o protector solar) ou se se estiver a sentir mais aventureiro, poderá
alugar um caiaque ou stand-up paddle, ou apenas desfrutar de um mergulho.
À tarde retomaremos o nosso caminho para o Port Macquarie onde faremos um cruzeiro ao por-do-sol.
7: Parque nacional Dorrigo
Conheça os pacientes fuzzy no hospital de koala local, em seguida, viajar para Dorrigo National Park, uma área famosa pela sua
floresta tropical e cachoeiras. Termine o dia no estilo australiano verdadeiro - em um pub Aussie tradicional.
Começamos o dia no hospital de Koalas Local e de seguida viajamos para o parque nacional Dorrigo, uma área famosa pela sua
floresta tropical e cascatas.
Terminaremos o dia em num pub tradicional australiano.
8: Baia Bryon
Tomaremos um banho nas cascatas Dangar, e seguimos para a Baia Bryron, que é o ponto de encontro de surfistas.
Visitaremos o farol local e tentaremos avistar golfinhos e baleias a passar ao longe da costa.
9: Baia Bryon - dia livre
Hoje o dia é livre. Poderá começar com um mergulho no oceano, marcar uma massagem, ou esticar os seus membros numa aula de
Yoga.
Visitaremos uma quinta orgânica, onde iremos escolher os nossos legumes para confeccionarmos um almoço saudável.
O resto da tarde é sua para desfrutar do ambiente.
Actividades opcionais:
Yoga na baia Byrron: AUD70

Aprender a fazer surf, na Baia Byrron: AUD70
Saida de caiaque na baia Bryron: AUD64
Estes valores podem sofrer alteração.
10: Noosa
Atravessaremos a fronteira em Queensland a caminho de Noosa, um dos principais surf spots da Austrália, com algumas das
melhores praias do país.
Faremos um passeio pelo parque nacional, antes de ir para o hotel ou para a animada vida nocturna de Noosa. .a opção é sua.
11: Ilha Fraser e Noosa
Iremos explorar num todo-terreno, Fraser, a maior ilha de areia do mundo!
Poderá nadar, andar e brincar neste país das maravilhas selvagem, antes de regressar para Noosa ao final do dia.
12: Voo para Whitsundays - Praia Airlie
Hoje, voaremos para Whitsundays, para a bonita praia Airlie.
Quando chegarmos terá tempo livre para explorar, nadar ou relaxar com uma bebida fresca num bar local.
13: Cruzeiro pelas ilhas Whitsundays
Faremos um cruzeiro ao redor das ilhas Whitsundays, com uma paragem na famosa praia Whitehaven onde poderemos mergulhar
no meio de coral e peixes coloridos, ou apenas relaxar no barco.
14: Comboio para Tully
Embarcaremos num comboio que nos leva para Tully.
Aqui, conheceremos uma família indígena que nos levará a uma lindíssima piscina natural no meio da floresta tropical. Aprenda
sobre plantas silvestres comestíveis existentes parque nacional Tully Gorge.
Tomaremos o jantar junto a uma fogueira, antes de uma saída nocturna, onde poderemos ter a chance de ver alguns dos mais
ícones animais australianos.
15: Ida para Cairns, via Atherton Tablehands
Depois do pequeno-almoço num café local, viajaremos para a zona húmida do norte de Queensland.
Tomaremos um refrescante banho nas quedas de água, e rumaremos ao lago Eachman, uma cratera de água cristalina.
Visitaremos a massiva «Curtain Fig Tree» e continuaremos para Cairns.
16: Cairns e a grande barreira de coral
Uma viagem à Austrália não está completa sem uma visita à Grande Barreira de Corais! Faremos um cruzeiro ao redor do recife,
onde poderá fazer snorkelling e aprender sobre os esforços que estão a ser feitos para conservar esta incrível maravilha do mundo.
À noite, em Cairns, desfrute de um jantar de despedida com seus companheiros de viagem.
17: Voo Cairns - cidade de origem
Duas horas antes do seu voo, ida para o aeroporto por conta do viajante.
18: Em voo com escalas intermédias
Dia e noite passado em voo.
19: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Preço do Voo desde: € 1480,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 1250,00

Notas

Inclui
•
•
•
•
•
•
•

Refeições descriminadas no itinerário;
Alojamento em hotéis de 4 estrelas, em quarto duplo;
Acompanhamento de guias locais;
Cruzeiro em Port Macquarie;
Cruzeiro na Grande barreira de Coral;
Voo de Brisbane para a praia Airlie;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
• Voos internacionais:
• Transferes aeroporto - hotel - aeroporto;
• Qualquer item que não esteja descriminado como incluído.

Equipamento
- Botas de caminhada como apoio tornozelo.
- Material de banho: calções, toalha.
- Chapéu e protector solar.
- Estojo de higiene.
- Roupa quente para o Inverno.
- Frontal e pilhas suplentes.
- Cantil.
- Repelente.
- Saco-cama.
- Mochila de dia e saco de viagem maleável.

Documentação
Passaporte válido com data de validade de pelo menos 6 meses antes da data de partida.
Para mais informações, consulte www.secomunidades.pt

Condições Particulares
Para tratar visto da Austrália
http://www.immi.gov.au/
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